Hallands Landsbeskrivning 1729 No 1 Eskillt Olufsgård

I Hemmantalet
II Hemmandets räntor och utskylder

III Cronans och Kyrckanms Tijonde
anm: anges i kappe

IV
Theras barn fylt sine 15 åhr

Anm: t = tunna, s = skäppa, k = kappe

1/6 mantal Skatte
!/3 mantal Crono
a Årlig ränta
b Contribution
c Summa
a Rågh
b Bland korn
c Hafra
a Åboer
b Hustruer
c Mankiön
d Qwinkiön

Sammanställt av Bernt Bengtson

Theres Tienstehion
16,3
1 Inhyses och Backstuguhion
17,3
Summa
1 2/3
2 2/3
4 2/3 V Åboerne och theras Folks utskylder
3
3
1

e Mankiön
f Qwinkiön
g Skattföre
h Skattfrie
j Skattföre
k Skattfrie
a Matlagsp
b Pers avgifter
c Summarum

Avgifter i Daler och öre

Brukas af Jöens Nillsson 1/6.
Stugan med herbergen i got stånd. Wthuuusen af 2ne länger, hwaraf dels fins bristfälligt till Syllar ock skifte.
Peer Nillsson.
Stugan någorlunda i stånd. Ett herberge skall af nya upbyggias. Wthuusen af En länga dells bristfälligt till skifte ock Tak.
Arfwed Mårtenson 1/6.
Manhuusen bristfällige till Syllar ock band Trä. Wthusen af 2ne länger alla uti gåt stånd.
Fins ingen Träägård, kåhl- ock humbblegård med snegård omkring.Gårdsens gierdsgårdar af snegård samt gropar i Sanckig måssa
marck, dock kan af sneg~: till en dehl med sten omläggias.
Beteshagar till 12 st: koor, bewuxen med Enebuskar ock liung samt mås sar
Åckeren består dels af kall öhr ock dels mull jord kan intet förrbättras med fyllning eller dickkning gifwer wid medelmåttig

4
7
4
2,8
19,24
39,3

åhrswäxt 2dra ock 3die kornet efter ett i god åhrswäxt. Ängen bewuxen med något Eke samt Biörck ock ahle, ängwallen af kall ssa
ock liung med Tufwor ock steen kan hielpas med rödning men icke med dikning. Åkeren swagare än ängen.
Hemmanet med åhrl: Räntan Cronan bespart skatterätten på den ena 6delen är kiöpt efter Högl: Kongl Cammar Collegi bref af den
4 October 1705.
Wtmarken samfälat med Grono hemmaanen Tränsillt med ingen slags skoug bewuxen magert muhla bete, afliung blant steen ock berg
Fins iijgen Qwarn.Intet fiske wattn utan Arfwed Mårtenson hafwer en liten åhla kista uti En Bäk.
Åboerne någorlunda behållen. Jöens Nillsson stadt af Gr onanin Anno 1717 för 4 DIr Smt Peer Nillsson Dito in
Anno 1726 för 4 DIr Arfwed Mårtenson fått skattebref in Anno 1711.

